Fluitschool Flautissimo
Tarieven Cursusjaar 2022-23

Dwarsfluitlessen en Ensembles
Lesduur
Beginners en leerlingen in Fluitboek 1 : 20 min. Daarna : 30-45 min.
Kleutercursus
Fluittuin (10 x 45 min. groepsles)

€ 175-,

Wekelijks individuele les plus maandelijks samenspel - ensemble
1. Kennismakingscursus (20 x 20 min. indiv. les )
€ 300,2. Ca. 26 x wekelijks 20 min. indiv. les + 10 x 60 min.groepsles
€ 685,3. Ca. 26 x wekelijks 30 min. indiv. les + 10 x 60 min.groepsles
€ 785,4. Ca. 13 x 45 min. om de week indiv. les + 10 x 60min. groepsles
€ 785,Uitsluitend individuele les
20 minuten per week (± 36 lessen)
30 minuten per week (± 36 lessen)
Eens per 14 dagen 30 minuten (± 18 lessen)
Eens per 14 dagen 45 minuten (± 18 lessen)
Knipkaart 10 x 45 minuten (12 maanden geldig)

€ 700,€ 920,€ 625,€ 920,€ 510,-

Fluit ensembles (±10 x 60 min.)
10. Leerlingen met cursuscode 6-9
11. Niet-leerlingen van Fluitschool Flautissimo

€ 150,€ 165,-
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Fluitschool Flautissimo
Burg.Martenssingel 111
2806 CS Gouda
www.fluitschool.nl
Tel. 06-41520799

Fluitschool Flautissimo
Huishoudelijk Reglement

De tarieven van de fluitschool gelden voor een gehele cursus (ongeacht lesdag)
Het cursusgeld wordt in 1 , 2, of 5 termijnen per vooruitbetaling voldaan op
rekeningnummer van Flautissimo, IBAN : NL22 INGB 0007739351
Indien mogelijk en indien toestemming is gegeven voor vermelding van contactgegevens op
het lesrooster, mag de leerling een individuele lestijd ruilen . Raadpleeg hiervoor zelf het
rooster en meld de ruil minimaal 24 uur vóór de eigen lestijd. De leerkracht is niet verplicht
vervangende lestijd aan te bieden als de leerling is verhinderd.
Voor aanmelding, opzegging en verzuim gelden de bepalingen van de lesovereenkomst.
Bij gezondheidsklachten blijf je thuis.
Online les kan dan een optie zijn
Vragen over lesinhoud, lestijd of lesruil liefst per mail of tijdens de eigen les.
Gebruik hiervoor niet de lestijd van de volgende leerling.
Kom rustig, met uitgeschakelde mobiele telefoon en zonder schoeisel de fluitstudio
binnen. Zorg voor schone handen en tanden. Leerlingen kunnen in de fluitstudio
handen en tanden reinigen.
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